
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

                  VÀ XÃ HỘI 
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Số:             /TB-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày           tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật  

trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp  
 

           Kính gửi:  

- Trung tâm Dạy nghề Tư thục Tùng Linh; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc; 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1 tỉnh; 

- Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; 

                           

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-SLĐTBXH ngày 08/01/2021 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về Kiểm tra hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 

(GDNN) trên địa bàn tỉnh năm 2021; Chương trình phối hợp giữa Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội với Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực thực hiện của 

các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp cũng như chất lượng nguồn nhân lực trên địa 

bàn tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình GDNN trên 

địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo thời gian kiểm tra 

cụ thể như sau:  

1. Thời gian, địa điểm, nội dung kiểm tra 

1.1. Tại Trung tâm Dạy nghề Tư thục Tùng Linh 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2021.  

 - Địa điểm kiểm tra: Trung tâm Dạy nghề Tư thục Tùng Linh.  

- Nội dung kiểm tra: Đăng ký hoạt động và đăng ký bổ sung Giáo dục 

nghề nghiệp; Hồ sơ quản lý đào tạo theo quy định; các loại quy chế: Quy chế 

tuyển sinh, quy chế đào tạo; quy chế xét và công nhận tốt nghiệp; quy chế sử 

dụng giáo viên; Kiểm tra thực tế lớp học theo kế hoạch đào tạo và lịch học; cơ 

sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, đội ngũ giáo viên theo quy định. 

1.2. Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1 tỉnh 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 7 năm 2021.  

- Địa điểm kiểm tra: Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1 tỉnh. 

- Nội dung kiểm tra: Đăng ký hoạt động và đăng ký bổ sung Giáo dục 

nghề nghiệp; Hồ sơ liên kết đào tạo; Hồ sơ quản lý đào tạo theo quy định; kiểm 

tra thực tế lớp học theo kế hoạch đào tạo và lịch học; cơ sở vật chất, trang thiết 

bị đào tạo theo quy định. 

1.3. Tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2021.  
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- Địa điểm kiểm tra: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc. 

- Nội dung kiểm tra: Đăng ký hoạt động và đăng ký bổ sung Giáo dục 

nghề nghiệp; Hồ sơ đào tạo, liên kết đào tạo các cấp trình độ theo quy định; 

kiểm tra thực tế lớp học theo kế hoạch đào tạo và lịch học; cơ sở vật chất, trang 

thiết bị đào tạo theo quy định. 

1.4. Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2021.  

- Địa điểm kiểm tra: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. 

- Nội dung kiểm tra (lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp): Đăng ký hoạt động 

và đăng ký bổ sung Giáo dục nghề nghiệp; Hồ sơ đào tạo, liên kết đào tạo các 

cấp trình độ theo quy định; Công tác đánh giá, kiểm định chất lượng GDNN; 

Đánh giá giáo viên GDNN; kiểm tra thực tế lớp học theo kế hoạch đào tạo và 

lịch học; cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo quy định. 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Các đơn vị được kiểm tra: Chuẩn bị báo cáo phục vụ công tác kiểm 

tra, hồ sơ, sổ sách, tài liệu, danh mục thiết bị đào tạo, danh sách giáo viên…các 

tài liệu liên quan đến các nội dung kiểm tra từ đầu năm 2021 đến thời điểm kiểm 

tra, và bố trí cán bộ làm việc với Đoàn kiểm tra, bố trí địa điểm làm việc trong 

thời gian Đoàn kiểm tra làm việc tại đơn vị. 

2.2. Các cơ quan có liên quan và phòng Giáo dục nghề nghiệp: Cử thành 

viên tham gia đoàn kiểm tra theo thành phần làm việc và chuẩn bị các nội dung 

liên quan đến công tác kiểm tra. 

2.3. Văn phòng Sở: bố trí phương tiện phục vụ Đoàn kiểm tra. 

Trên đây là Thông báo lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định 

của pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm Dạy nghề Tư 

thục Tùng Linh; Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; Trung tâm GDTX 1 tỉnh; 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc.  

Thông báo này thay giấy mời. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GTVT (phối hợp); 

- Sở GD&ĐT (phối hợp); 

- UBND huyện Cao Lộc (phối hợp); 

- Phòng LĐTBXH Thành phố Lạng Sơn; 

- Thành viên đoàn kiểm tra; 

- CVP, PCVP Sở;   

- Lưu: VT, GDNN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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